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DO DIPLOMA DE MESTRADO
PÓS-GRADUANDO(A): NOME DO(A) AUTOR(A)
ENTREGAR À SECRETARIA DO PLE:

►1) 01 (uma) cópia encadernada da Dissertação: capa dura na cor preta, com
escrita dourada. Adequar a dissertação às Normas da ABNT vigentes (MODELO ANEXO).
Não se esqueça de Catalogar a Dissertação em qualquer biblioteca antes de
providenciar a encadernação. Na Biblioteca da UEM, a Catalogação na Publicação - CIP
deve ser agendada somente através do site http://www.bce.uem.br/?q=node/19.
É necessária a apresentação da versão final impressa da dissertação e um pen drive para
salvar a ficha catalográfica. Outras informações: telefones: (44) 3011-4480
ATENÇÃO: Você receberá 2 (duas) vias assinadas da folha de aprovação. A primeira delas
deverá ser anexada (após a folha de rosto) à cópia da dissertação encadernada que será entregue
ao PLE. A segunda cópia é do aluno, caso queira ter um exemplar encadernado da dissertação.

►2)

cópia completa da dissertação em CD-ROM (com capa personalizada),
obrigatoriamente no formato “PDF” (Acrobat Rider).
Neste item, ATENÇÃO:
a) a dissertação em formato pdf deve estar em um único arquivo (não converter,
separadamente, cada capítulo da dissertação);
b) após converter a dissertação para o formato pdf, verifique com muita atenção se
o trabalho convertido é cópia fiel do trabalho impresso, verificando cada início/fim
de página e numeração.

►3) RESUMO E O ABSTRACT da dissertação (o mesmo que contém a dissertação em
PDF) em CD-ROM, em arquivos separados (um arquivo com o RESUMO e outro
arquivo com o ABSTRACT) obrigatoriamente no formato WORD, como segue:
a) TÍTULO: centralizado, negrito, caixa alta.
b) NOME: à direita da página, em negrito. Na linha seguinte digite o seu e-mail para contato.
c) TEXTO: justificado.
d) PALAVRAS-CHAVE: informe três palavras-chave, separadas por “;”.
e) MARGEM: direita, esquerda, superior, inferior de 2 cm.
f) FONTE: “verdana”, tamanho 10.

►4)

formulário de “Opção para Modelo de Diploma” (www.ple.uem.br.
“Formulários diversos”), preenchido e assinado. Se a sua opção for para diploma
em pergaminho, a taxa do diploma deverá ser recolhida em qualquer banco ou lotérica,
mediante Guia de Recolhimento Personalizada, obtida via internet no endereço eletrônico
https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul, sob código 2275 (taxa de diploma). Depois
de paga a taxa, entregue o formulário de opção na Secretaria do PLE, juntamente com o
comprovante de recolhimento.

►5)

Termo de Autorização para disponibilizar cópia da dissertação na Biblioteca
Digital da CAPES e da UEM. O termo de autorização está disponível no site do PLE, no menu
“Formulários diversos”.

PRAZO PARA ENTREGA:
30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA DE DEFESA
SOMENTE após a entrega dos documentos acima relacionados, a Secretaria do PLE enviará à
Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA) o seu processo acadêmico para que a mesma providencie
o Diploma e o Histórico Escolar. O Diploma deverá ser retirado na DAA – Controle Acadêmico
de Pós-graduação, bloco 109, campus universitário. Telefone para contato: (44) 30114424 / 4475, com a funcionária Sandra.
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(MODELO – CATALOGAÇÃO – VERSO DA FOLHA
DE ROSTO)

(ELABORADO SOMENTE POR BIBLIOTECÁRIA)
Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca Central - UEM, Maringá – PR., Brasil)
Mantovani, Amanda Aparecida Rodrigueiro
M293p A palavra-imagem em poemas de Eugênio de Andrade: uma
leitura dos elementos míticos: o fogo, a água, o ar e
a terra como produção de sentido / Amanda Aparecida
Rodrigueiro Mantovani. -- Maringá : [s.n.], 2006.
126 f. : il. [algumas color.]
Orientadora : Prof. Dr. Clarice Zamonaro Cortez.
Tese (mestrado) - Universidade Estadual de Maringá. Programa
de Pós-graduação em Letras, 2006.
1. Poesia - imagem. 2. Linguagem imagética. 3. Elementos
naturais. 4. Eugênio de Andrade - 1923-2005.
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